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Kalbfleisch-gate: Huffnagel en Lucia de B. 
Door: Micha Kat op 5 mei, 2011 in Algemeen, 9 Comments 

ZAAK-KALBFLEISCH GAAT NAAR MACABERE 
EN HUIVERINGWEKKENDE CLIMAX * NU WETEN WE WAAROM KALBFLEISCH 
NOOIT VOOR DE RECHTER ZAL KUNNEN KOMEN

Enige dagen geleden berichtten we over de aftocht van Frits Huffnagel, voormalig VVD-
prominent en campagneleider voor Mark Rutte. We stelden toen dat deze hoogst verdachte Bos- 
en Eurlings-achtige aftocht te maken heeft met de tonnen subsidie die de gemeente Den Haag aan 
de Jazz-stichting van Pieter Kalbfleisch gaf en waarvoor Huffnagel mede-verantwoordelijk is. 
Maar nu kunnen we hier nog iets aan toevoegen. Iets huiveringwekkends en iets dat linea recta 
lijkt te zijn weggelopen uit horror-films en nachtmerries. Fasten -again- your seatbelts!
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Frits Huffnagel, van wie vaststaat dat het een pedofiel is en 
door Henk Krol van de GayKrant in een adem wordt genoemd met zijn collega VVD-pedo, homo 
en lokaal bestuurder Frank van Dalen [backgrounds] blijkt net als de vrouw van Pieter Kalbfleisch 
te zijn verbonden aan het Juliana Kinderziekenhuis [backgrounds] waar Lucia de Berk werkte. Als 
lid van het ‘comite van aanbeveling’ ditmaal. Lucia de Berk werd in maart 2003 door de Haagse 
rechtbank van Pieter Kalbfleisch in een geheel geokestreerd fake-proces veroordeeld tot 
levenslang. Het was de grooste rechterlijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis waarbij 
bewijs voor vier moorden uit de duim werd gezogen. De vraag is natuurlijk: waarom werd er een 
Baybasin-achtig schijnproces georganiseerd voor Lucia? In de zaak-Baybasin gebeurde dat om de 
criminele pedofiel Joris Demmink te beschermen. En wie moest er worden beschermd in de zaak-
Lucia? Laten de kwestie langs een andere route benaderen: waarom is de doodsoorzaak van de 
baby’s in het JKZ nooit onomstotelijk vastgesteld? Of langs weer een andere route: hadden de 
vrouw van Kalbfleisch en Huffnagel als ‘geheime missie’ erop toe te zien dat de ware schuldigen 
aan de dood van de baby’s buiten schot bleven en er -net als Baybasin en Ernest Louwes- een 
onschuldig burger zou worden geslachtofferd? De pedo-banden van Kalbfleisch staan vast 
[backgrounds] en van de billenmaat van Huffnagel Frank van Dalen is vastgesteld dat hij een 
bijzondere seksuele voorkeur heeft voor kleine kinderen….  Zou de belangstelling van deze groep 
perverts zich uitstrekken tot kinderen die nog kleiner zijn? Tot baby’s? Feit: vrijwel direct na de 
veroordeling van Lucia tot levenslang werd de exit van Kalbfleisch bij de Haagse rechtbank in 
gang gezet. Zes maanden later maakte hij zijn glorieuze entree bij de NMa.

Maar er is meer. Veel meer. Want wat lezen we nog meer over Huffnagel? Huffnagel zich onder 
andere ingezet als lid van het Comité van Aanbeveling voor de Stichting Trainers voor Nakuru, 
een ontwikkelingsproject in Kenia. Trainers in Kenia? Wie waren die trainers en wie werden er 
getraind? Zou het wellicht iets te maken kunnen hebben met dit bericht: Cordaid onderzoekt 
misbruik Kenia? Kenia is een van de voornaamste ‘paradijzen’ voor kinderseks op aarde. Zelfs 
Robert M., de mega-misbruiker van het Hofnarretje, heeft in Kenia toegeslagen. Is het in het licht 
van al deze feiten en verbijsterende samenlopen nog voorstelbaar, dat iemand als Huufnagel die 
nu als een dief in de nacht de politiek verlaat en in paniek vlak voordat de Chipshol-klokkenluider 
onder ede zou worden gehoord een bedrijfje oprichtte, zich uit pure naastenliefde inzet voor het 
‘ontwikkelingsproject’ in Kenia?

Maar, beste mensen, er is opnieuw meer. Er is altijd meer. Harro Knijff. De 
advocaat van Joris Demmink en de andere super-pedo’s. Wat kunnen we over hem nog vertellen? 
Dat hij als een hooligan de pedo-belangen van zijn kinder-verkrachtende klanten verdedigde 
waarbij hij er niet voor terugdeinsde journalisten de stuipen op het lijf te jagen en zelfs met de 
dood te bedreigen? Maar dat wisten we al! Kom nu eens met iets nieuws, Kat! Nou, vooruit dan, 
omdat we Knijff hiervoor vergeleken met een hooligan... Knijff is secretaris van de Stichting 
Stadionontwikkeling van ADO Den Haag. Om het nieuwe stadion te promoten en op te stuwen in 
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de vaart der volkeren heeft een groep ondernemers een stichting opgericht: unmomentod’ado. Bij 
een stichting, ook al is deze opgericht door ‘business seat-houders’, hoort een goed doel. En wat is 
dat goede doel van Knijff en zijn ‘business seat-houders’? Stichting Friends for Life is een 
organisatie die geld inzamelt en daarmee – via het verstrekken van studiebeurzen door de Friends 
for Life (Kenya) Foundation – kansarme meisjes in Kenia in staat stelt om, nadat ze met goede 
resultaten hun middelbare school hebben afgerond, een universitaire en/of beroepsopleiding te 
gaan volgen. Tevens ondersteunt Friends For Life de activiteiten van haar Keniaanse partner 
middels het verstrekken van microkredieten aan vrouwen, die daarmee een goed bestaan kunnen 
opbouwen. 

Maar nu maken we de circel rond. Huffnagel die als 
een jankende jakhals de politiek verlaat. Zijn bemoeiens met het JKZ. De vrouw van Kalbfleisch. 
De pedo-banden van Pieter. Het fake-proces Lucia de B., de tonnen Jazz-subsidie voor Pieter die 
als sneeuw voor de zon zijn verdwenen… kreeg Kalbfleisch deze Jazz-tonnen als een verborgen 
kickback voor het regelen van de ‘veroordeling’ van Lucia via een ‘Westenbergje’, waarvoor hij 
ook reeds werd beloond met de positie bij de NMa? 

Pieter Kalbfleisch is thans nog actief als lid van de commissie-Deetman die onderzoek doet naar 
misbruik binnen de Katholieke Kerk. In dit kader voert hij gesprekken met slachtoffers.  

 

 

9 Responses to “Kalbfleisch-gate: Huffnagel en Lucia de B.”

Feed voor dit bericht 

jan bouma 
5 mei, 2011 om 9:35 

Allerlei speculaties en complottheorieën worden uiteraard gevoed doordat er t.a.v. de meest 
basale vragen – de doodsoorzaak van de baby’s*) – geen bevredigende antwoorden worden 
gegeven terwijl die wel door de medische wetenschap zouden kunnen worden gegeven. 
Tsja… dan vrààg je om speculaties en complottheorieën. Per definitie. 

*) 
Zie het oorspronkelijke vonnis inz. Lucia de B. waarin haar advocaat de gewenste rapporten 
niet krijgt.
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Piet de Vries (voorheen Grski) 
5 mei, 2011 om 9:44 

Let op:

•
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in het volgende bericht van Kat over Kalbfleish staat de volgende bewering: 

“Kalbfleisch kreeg Jazz-tonnen als een verborgen kickback voor het regelen van de 
‘veroordeling’ van Lucia”, waarbij voor de ‘backgrounds’ gewezen wordt naar deze post. 

In het daarop volgende bericht over Kalbfleisch worden de jazz-tonnen als Lucia-
compensatie, hierboven nog als vraag gesteld, gepresenteerd als VASTSTAAND FEIT, 
waarvoor immers CONTAINERS VOL BEWIJS zijn.

Ondertussen vraagt niemand zich af waarom een zelfverklaard pedo-jager, met voorheen 
innige banden met de Telegraaf, zich het grootste gedeelte van zijn tijd bevindt in of vlakbij 
een pedo-paradijs dat nog groter is dan Kenia: namelijk Laos en Thailand. 
Tevens stelt niemand zich de vraag wat deze man doet met de ongetwijfeld royale donaties 
die de trouwe lezers van deze site aan hem hebben overgemaakt. Betaalt hij daarmee de 
pooiers van de kleine kinder-prostituees die daar in Laos in ruime mate voorhanden zijn? 
Waarom zit hij überhaupt in Laos? Waarom niet in Nederland, waar volgens hem de strijd 
gestreden moet worden?

Maar er is meer, er is immers ALTIJD meer. Micha Kat is altijd afwezig op de cruciale 
dagen. Eerst roept hij dagenlang achter elkaar op tot actie op Koninginnedag, om 
vervolgens zelf in de tropen acherover te leunen en alles van een afstandje te bekijken. Ook 
bij de “moeder aller zaken” waarbij de MSM omver gekeged zouden worden, namelijk de 
kalcht bij de RVJ tegen de Leeuwarder Courant, laat hij de kastanjes uit het vuur halen door 
iemand anders.

Dit alles duidt maar op één mogelijkheid: Micha Kat dient enkel en alleen als 
bliksemafleider. Door hem de rest te laten overschreeuwen sneeuwen de echte feiten en de 
echte schandalen onder in een storm van onzin. Het grote publiek haakt af en de echte 
gelovers kunnen worden afgedaan als volgers van die idiote Kat. Door alle aandacht op zich 
te vestigen haalt hij de angel uit de zaak en hoeft nieamand het meer serieus te nemen. Als 
dank krijgt hij een riante toelage en kan hij heerlijk vertoeven in het kinderparadijs waar 
zijn pedofiele vriendjes regelmatig langskomen om hartelijk te lachen om die goedgelovige 
sukkels in Nederland….

Waardering:  3  3 (0) Log eerst in
joep 
5 mei, 2011 om 10:14 

@ Piet de Vries (voorheen Grski) 5 mei, 2011 om 9:44 

Op werkwijze Kat valt wellicht wat af te dingen. 
MAAR:

kom is met voorbeelden van mensen die deze corrupte overheidszooi effectiever 
aanpakken?

en wat doe je er zelf aan? Of ben je van mening dat er geen sprake is van een corrupte 
kliek?
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joep 
5 mei, 2011 om 10:15 

Ook Donner heeft veel te verbergen; zie zijn WOB acties.
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ronald 
5 mei, 2011 om 10:32 

De doodsoorzaak van de kinderen was wel degelijk vastgesteld. Het was een natuurlijke 
dood van doodzieke kinderen. Later is die verklaring teruggedraaid om Lucia een paar 
moorden in de schoenen te kunnen schuiven. Er is helemaal geen aanwijzing dat er mensen 
schuld zijn aan hun dood.

Alsjeblieft, Micha, mogen er ook nog mensen dood gaan zonder dat er een pedo aan te pas 
is gekomen?
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anton groeneveld 
5 mei, 2011 om 10:36 

er zijn ook nog mensen in nederland die wel dapper zijn en die zich niet laten ringeloren: 

Wietplantage opgerold bij Amsterdamse Hells Angels 05-05-11 10:04 uur 

De politie heeft een forse hennepplantage opgerold op het terrein van de Amsterdamse Hells 
Angels en hun jongerenafdeling The Hangout aan de Wenckebachweg in de 
Watergraafsmeer. 

Passerende agenten roken dinsdag een sterke wietlucht, waarna bij een inval in drie 
gebouwtjes een wietkwekerij werd aangetroffen met ongeveer achthonderd planten. 

Specialisten in het ontmantelen van dergelijke plantages zien aanwijzingen dat in de 
kwekerij al eerder was geoogst. 
De installaties waarmee de plantage draaiende werd gehouden, zijn in beslag genomen. 

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden, maar verwacht dat nog te doen na 
verder onderzoek naar de eigenaar of beheerder van de plantage. 

De vondst van de plantage is saillant, omdat de Hells Angels en jongerenafdeling The 
Hangout al jaren betogen dat ze niets met criminaliteit van doen hebben. 

Uitgerekend volgende week woensdag vervolgen de Angels voor de bestuursrechter hun 
strijd tegen de pogingen van de gemeente hen definitief van hun clubterrein te weren. 

Nu draait het om de beslissing van de gemeente de motorclub geen nieuwe bouwvergunning 
te verlenen voor het clubhuis, omdat die dreigt te worden misbruikt voor criminaliteit. 

Ook proberen de Angels een dwangsom van tafel te krijgen die hen is opgelegd. 

Ondertussen loopt ook nog de onteigeningsprocedure waarin de gemeente het terrein 
terugvordert om het te kunnen herontwikkelen. 

Het gerechtshof heeft eerder besloten dat de gemeente de 4410 vierkantemeter mag 
ontruimen die de Hells Angels en de jongeren van The Hangout gaandeweg clandestien 
hebben toegevoegd aan het terrein van 590 vierkantemeter dat de gemeente de Angels in de 
jaren zeventig heeft toegewezen. 

De gemeente wil het terrein echter in één keer in zijn geheel leeghalen.
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5 mei, 2011 om 10:42 

micha kat : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp 

waar hij thuis hoort
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janick 
5 mei, 2011 om 11:04 

@anton bruinhemd,

Wel eens van Stanley Hillis gehoord? Die werd op 200 meter van de plek vermoord waar 
het clubhuis van de Hell Angels verbleven. De politie zat een paar meter er vandaan, er was 
een helikopter in de lucht, etc.. Dus dat wat jouw aanhaling betreft. 
Om even de cirkel voor jou, anton bruinhemd, rond te maken: de politie heeft ervoor 
gezorgd dat veel joodse mensen richting Auschwitz gingen. Mogelijk ook een deel van de 
familie van degene, die jij dat toewenst. 
Hoe is het trouwens met jouw familie gesteld? Vier je ook 5 mei? 
Ben je een wedstrijdje met Gretta Duisenberg aan het doen? 
Succes toegewenst, anton bruinhemd.
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jan bouma 
5 mei, 2011 om 11:05 

Re: 10:32 (Ronald) 
Zie voor mijn gelijk (9:35 uur) een gedetailleerd verslag: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Lucia_de_Berk
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